
Ata n.º 18/2017 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE AGOSTO DE 2017 

--------No dia vinte e quatro de agosto de dois mil e dezassete, nesta Vila da Murtosa, edifício dos 

Paços do Município e sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniu, ordinariamente, o Executivo 

da  Câmara  Municipal,  pelas  dezoito  horas,  sob  a  presidência  do  Senhor  Presidente  Joaquim 

Manuel  dos  Santos  Baptista,  tendo comparecido  o  Senhor  Vice-Presidente  Januário  Vieira  da 

Cunha e os Senhores Vereadores Daniel Henriques de Bastos, Arminda Maria Tavares Fernandes, 

António  Jorge  Feio  Bacelar  Vilar,  Francisco  Augusto  Valente  Pereira  e  Maria  Emília  Morais 

Carrabau. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA – Não houve pedidos de intervenção.---------------

--------Seguidamente, deu-se início à discussão dos assuntos constantes da ordem de trabalhos, 

que foi distribuída a todos os membros, em conformidade com o n.º 2 do art.º  53º,  da Lei n.º  

75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------------------------------

--------BALANCETE – A Câmara Municipal tomou conhecimento que, em relação ao dia de ontem, 

havia em cofre os seguintes montantes: Operações Orçamentais – 5.224.693,03€ (cinco milhões, 

duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e três euros e três cêntimos) e Operações Não 

Orçamentais – 373.745,47€ (trezentos e setenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco euros e 

quarenta e sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA MURTOSA – 

ORGANIZAÇÃO DA MISSA DE CELEBRAÇÃO DOS 50 ANOS DE SACERDÓCIO DO PADRE 

CRUZ - Foi proposto pelo Senhor Presidente da Câmara, que se atribuísse um subsídio, no valor 

de 350,00€, à Fábrica da Igreja Paroquial da Murtosa que organizou a missa de celebração dos 50 

anos de Sacerdócio do Padre Manuel Graça da Cruz .----------------------------------------------------------- 
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-------- A Câmara Municipal face ao exposto deliberou, por unanimidade, atribuir à Fábrica da Igreja 

Paroquial da Murtosa um subsídio no valor de 350,00€ (trezentos e cinquenta euros), destinado 

aos custos associados à organização do evento. -------------------------------------------------------------------

 ------- Neste período dos trabalhos o Senhor Vereador Daniel Henriques de Bastos ausentou-se da 

reunião, em virtude de fazer parte da Direção do Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira-Ria”

-------- ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  ÀS  COLETIVIDADES  QUE  PARTICIPARAM  NA 

ORGANIZAÇÃO DA FEIRA AGRÍCOLA -  Foi proposto pelo Senhor Presidente da Câmara, que 

se atribuísse um subsídio, no valor de 1.786,30€, às coletividades que participaram na organização 

das atividades musicais/culturais, que decorreram entre os dias 12 e 16 de julho, na Feira Agrícola.

-------- A  Câmara  Municipal  face  o  exposto  deliberou,  por  unanimidade,  atribuir  os  seguintes 

valores: ao Grupo Musical Bunheirense um subsídio no valor de 500,00€ (quinhentos euros); ao 

Rancho Folclórico os “Camponeses da Beira-Ria” um subsídio no valor de 386,30€ (trezentos e 

oitenta e seis euros e trinta cêntimos); ao Rancho Folclórico “As Andorinhas de S. Silvestre” um 

subsídio no valor de 600,00€ (seiscentos euros);  e à Confraria Gastronómica “O Moliceiro” um 

subsídio no valor de 300,00€ (trezentos euros) destinados aos custos das coletividades com a 

organização das atividades musicais/culturais que decorreram durante os dias da Feira Agrícola.- -

 -------- Terminada esta deliberação, o Senhor Vereador Daniel Henriques de Bastos entrou na sala 

de reuniões tendo assumido o seu lugar na mesa.------------------------------------------------------------------

-------- TOPONÍMIA NA FREGUESIA DA MURTOSA – Foi presente, pelo Senhor Presidente, a 

proposta de denominação do arruamento entre a “rotunda das piscinas” e a Rua União Beneficente 

Murtoense, que se encontra anexa à presente ata, que se encontra devidamente acompanhada do 

respetivo parecer da Junta de Freguesia da Murtosa.--------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal tomou conhecimento da proposta, mencionada, tendo deliberado, por 

unanimidade, aprovar o topónimo de “Rua Dr. Raul Vaz” para o referido arruamento.-------------------

--------Mais deliberou, igualmente por unanimidade, enviar o processo à Divisão de Planeamento e 

Obras, para que faça as correções no mapa de toponímia da Freguesia da Murtosa, fazendo-se, 

de seguida, as habituais notificações às Entidades competentes.----------------------------------------------

 ------- AUTO  DE  MEDIÇÃO  DE  TRABALHOS  CONTRATUAIS  N.º  10,  DA  EMPREITADA 

“PARQUE DE LAZER DO MONTE” - Foi presente o auto de medição de trabalhos contratuais n.º 

10, da empreitada de “Parque de Lazer do Monte”, adjudicada à firma António Saraiva e Filhos, 

Lda., no valor de 67.750,20€ (sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta euros e vinte cêntimos),  
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acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de 71.815,21€  (setenta e um mil, oitocentos e 

quinze euros e vinte e um cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  o auto,  bem como autorizar  o 

respetivo pagamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------ AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º  11,  DA EMPREITADA DE 

“OFICINA DAS ARTES” -  Foi presente o auto de medição de trabalhos contratuais n.º 11, da 

empreitada de “Oficinas das Artes”, adjudicada à firma Edibeiras – Edifícios e Obras Públicas 

das Beiras, Lda., no valor de 20.623,63€  (vinte mil, seiscentos e vinte e três euros e sessenta e 

três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de 21.861,05€  (vinte e um mil,  

oitocentos e sessenta e um euros e cinco cêntimos).--------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  o  auto,  bem como autorizar  o 

respetivo pagamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------ COMISSÃO  FABRIQUEIRA  DA  PARÓQUIA  DE  PARDELHAS  –  ISENÇÃO  DO 

PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE À LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO DO 

DESPACHO  DO  SENHOR  VICE-PRESIDENTE -  Foi  presente  o  despacho  do  Senhor  Vice-

Presidente  da  Câmara  a  isentar  a  Comissão  Fabriqueira  da  Paróquia  de  Pardelhas do 

pagamento de taxas, referente à licença de ruído emitida para a realização da Festa em Honra de 

S. Lourenço, que se realizou nos dias 10, 12 e 13 de agosto na Praça Jaime Afreixo, Pardelhas.- - -

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho 

do Senhor Vice-Presidente da Câmara, tendo em conta o prescrito no artigo 22.º do Regulamento 

de Taxas do Município da Murtosa, atendendo a que a atividade se destinou à realização de uma 

iniciativa em prol das tradições da nossa Terra.---------------------------------------------------------------------

  ------ FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA MURTOSA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE 

TAXAS REFERENTE À LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO 

SENHOR VICE-PRESIDENTE - Foi presente o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara a 

isentar a Fábrica da Igreja Paroquial da Murtosa do pagamento de taxas, referente à licença de 

ruído emitida para a realização da Festa em Honra da Nossa Senhora da Natividade,  que se 

realizou nos dias 19 e 20 de agosto na Praça dos Combatentes, Murtosa.----------------------------------

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho 

do Senhor Vice-Presidente da Câmara, tendo em conta o prescrito no artigo 22.º do Regulamento 
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de Taxas do Município da Murtosa, atendendo a que a atividade se destinou à realização de uma 

iniciativa em prol das tradições da nossa Terra.---------------------------------------------------------------------

  ------ JUNTA  DE  FREGUESIA  DO  BUNHEIRO  –  ISENÇÃO  DO  PAGAMENTO  DE  TAXAS 

REFERENTE  À  LICENÇA  ESPECIAL  DE  RUÍDO  –  RATIFICAÇÃO  DO  DESPACHO  DO 

SENHOR VICE-PRESIDENTE - Foi presente o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara a 

isentar a Junta de Freguesia do Bunheiro do pagamento de taxas, referente à licença de ruído 

emitida para a realização do dia da Freguesia, que se realizou nos dias 11, 12 e 13 de agosto no 

Largo junto ao edifício da Junta de Freguesia.-----------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho 

do Senhor Vice-Presidente da Câmara, tendo em conta o prescrito no artigo 22.º do Regulamento 

de Taxas do Município da Murtosa, atendendo a que a atividade se destinou à realização de uma 

iniciativa em prol das tradições da nossa Terra.---------------------------------------------------------------------

 -------Neste período dos trabalhos o Senhor Vereador Daniel Henriques de Bastos ausentou-se da 

reunião,  em  virtude  de  fazer  parte  da  Direção  da  Associação  Humanitária  dos  Bombeiros 

Voluntários da Murtosa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIOS  À  ASSOCIAÇÃO  HUMANITÁRIA  DOS  BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DA MURTOSA -  O Senhor Presidente da Câmara Municipal deu conta do desafio 

que tinha lançado à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Mutosa no sentido 

da instituição se capacitar para intervenções de socorro, em espaço náutico, tendo em conta a 

relevância que esse tipo de capacitação tem no âmbito da Proteção Civil.----------------------------------

-------- Em face do exposto a associação propôs à Autarquia a aquisição de uma embarcação e 

respetivo  motor  com  as  caraterísticas  consideradas  mais  adequadas  para  o  tipo  de  ação 

pretendida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Tendo  em consideração  a disponibilidade demonstrada pelos  Bombeiros  Voluntários  da 

Murtosa para recuperar uma seção relevante para o socorro no Concelho, o Senhor Presidente da 

Câmara, propôs a atribuição de um subsídio no valor de 22.250,00€ à referida associação para a 

aquisição da citada embarcação e respetivo motor.----------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal  face ao exposto  deliberou,  por  unanimidade,  atribuir  à  Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Murtosa um subsídio no valor de 22.250,00€ (vinte e 

dois  mil,  duzentos  e  cinquenta  euros),  destinado  à  comparticipação  de  uma  embarcação  de 

socorro náutico e respetivo motor. --------------------------------------------------------------------------------------
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 -------- Terminada esta deliberação, o Senhor Vereador Daniel Henriques de Bastos entrou na sala 

de reuniões tendo assumido o seu lugar na mesa.------------------------------------------------------------------

-------- COMUNICAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADJUDICADOS AO 

ABRIGO DA LOE PARA 2017 – Para efeitos do disposto no n.º 4 e n.º 12 do artigo 49.º da Lei n.º  

41/2016,  de 28 de dezembro,  foi  presente  pelos serviços  de contratação pública o mapa dos 

contratos de prestação de serviços, adjudicados ao abrigo da LOE para 2017, referente aos meses 

de junho e julho que se anexa cópia à presente ata e se dá aqui por reproduzido para todos os  

efeitos legais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------

 -------A presente ata, no final da reunião, depois de lida, foi aprovada em minuta e para efeitos 

imediatos, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e n.º 3 do art.º 

27.º do Código do Procedimento Administrativo.--------------------------------------------------------------------

--------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente deu a reunião por encerrada 

eram dezoito horas e vinte e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada 

por todos os membros presentes e por mim,                                                                                     ,  

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, que a redigi.------------------------------------------------------
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